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تأثیر عصارۀ آبی و بقایای تلخه ) (Acrptilon repens L.در ترکیب با علفکش ترایفلورالین بر
جوانهزنی و رشد گیاهچه آمارانتوس ریشه قرمز و سلمه تره
Effect of aqueous extracts and residues of Acroptilon repens L. in combination with
Trifluralin on germination and seedling growth of redroot pigweed and common
lambsquarter

علی بغدادی ،*2حسین موسوی نیا ،2سعید

وزان ،2فرید گلزردی9

چكیده:
به منظور تعیین اثر ترکیب عصارۀ آبی و بقایای تلخه با علفکش ترایفلورالین بر خصوصیات جوانه زنی و
استقرار آمارانتوس و سلمه ،مطالعهای آزمایشگاهی و گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی
با چهار تكرار در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج در سال  0931اجرا شد .نتایج نشان داد که عصاره اندام هوایی
تلخه اثر کاهشی بیشتری در غلظت های باال ( %57و  )%011بر صفات جوانه زنی آمارانتوس ریشه قرمز داشت و
اثر متقابل غلظت عصاره و علف کش کاهش بیشتر طول ریشه چه را نسبت به اثر مستقل نشان داد و در ترکیب
 %57عصاره و دز  1/9قسمت در میلیون ،علف کش طول ریشه چه به میزان  01/7میلی متر نسبت به شاهد کاهش
یافت .در شرایط گلخانه نیز در حضور بقایای اندام هوایی کمترین طول ریشه ( 9/5میلی متر) و درصد جوانه
زنی ( )% 4مشاهده شد .در علف هرز سلمه نیز عصاره اندام هوایی بیشترین کاهش را در طول ساقه چه ،سرعت و
درصد جوانه زنی موجب شد .بر اساس مقایسه میانگین های انجام شده کمترین طول ساقه چه در غلظت %011
عصاره و دز های  1/7 ‚1و  1/5پی پی ام علف کش مشاهده شد که نسبت به شاهد  01میلی متر کاهش داشت و
این کاهش احتماال به دلیل تجمع زیاد مواد آللوشیمیایی در غلظت باالی عصاره است .در شرایط گلخانه ای نیز
حضور بقایای اندام هوایی موجب کاهش درصد جوانه زنی شد و اثر متقابل بقایا و دز علف کش اثر کاهشی
بیشتری در طول ساقه و ریشه داشت که این کاهش به مقدار  1/7میلی متر برای ریشه و  00میلی متر برای ساقه
در مقایسه با شاهد بود.
واژههای کلیدی :دگرآسیبی ،اندام هوایی ،ریشه ،غلظت ،علف هرز

مقدمه

آللوپاتی بهه تهاریرات مفیهد یها مکهری کهه یه

یافین علف کش های طبیعی اسیفاده شده است .این

گیههاه بههر گیههاه دیگ هر مههی گههذارد گفیههه مههیشههود

ترکیبات اخیصاصی تر عمل کرده و نسبت به علهف

) .(Rice, 1984از پیانسیل آللوپاتی گیاههان بهرای

کش های سنیزی موجود ،عوارض نامطلوب زیسهت
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محیطههی کمیههری دارنههد (.)Kobayashi, 2004

گیاه آللوپات می توانهد خهواک کشهندگی عصهاره

جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه یکی از فرآینهد ههای

را بهبههود بخشههد .(Cheema et al.,

آللوپاتیه

مهمهی اسههت کههه تحههت تههاریر خاصههیت آللوپاتیه

) 2005; Iqbal & Cheema, 2007ایقبهال نیهز

گیاهان مخیلف قرار می گیرد .تحقیقهات نشهان مهی

گزارش کهرد کهه مهی تهوان بها اسهیفاده از ترکیهب

دهد که مقدار مواد آللوپاتی

عصاره آبی گیاهان و علف کش ،تها  %52دز علهف

بسیه بهه گونهه و نهو

اندام گیاهی میفاوت اسهت (.)Kobayashi, 2004

کههش را کههاهش داد ).(Iqbal et al., 2010

تلخه ( )Acroptilon repens L.گیاهی چند سهاله

همچنهههین ترکیهههب عصهههاره آبهههی گیهههاه آللوپهههات

از خانواده  Asteraceaeاست کهه در زبهان فارسهی

و دز هههای گههاهش یافیههه علههف کههش هزینههه هههای

به تلخه دانه و تلخه گیجه نیز معروف میباشد .تلخهه

کنیهههرل علهههف ههههای ههههرز را کهههاهش و ایمنهههی

حاوی چند ترکیهب شهیمیایی مهیباشهد کهه حهداقل

محهههیی زیسهههت پایهههدار را افهههزایش مهههی دههههد

میتواننهد بهر رشهد

) .(Hussain et al., 2007آمارانیوس ریشه قرمهز

گیاهان رقیب ارر منفی داشیه باشند ،آزمایشات نشان

(L.

 )Amaranthusو سههههلمه

داده است که وقیی غلظت پلی اسییلنههای تلخهه در

) (Chenopodium album L.از جمله مه تهرین

خاک بهه انهدازه  4قسهمت در میلیهون رسهید ،طهول

و مشکل ساز ترین علف های ههرز جههان بهه شهمار

ریشه یونجه ،سوروف و ارزن تا  %92کهاهش یافهت

می روند .از جمله علف های هرز پهن برگی هسهیند

( .)Stevens, 1986افهزایش مقاومهت علهف ههای

کههه بههه طههور وسههیم مههزار مخیلههف و بههه ویههژه

هرز به علف کهش هها ،عهوارض زیسهت محیطهی و

محصهههوالت تابسهههیانه مدهههل چغندرقنهههد و رت و

خطرات احیمالی بر سهالمت بشهر ،موعهو کهاهش

همچنههین بهها ،ههها ،حاشههیه حصههارها و زمههین هههای

مصههرف علههف کههش ههها را در کشههاورزی مطههر

بایر را آلوده می کند و ساالنه خسارت ههای زیهادی

یکی از این ترکیبات آللوپاتی

نموده است .اسیفاده از علهف کهش هها باعه

یه

را بهههه محصهههوالت کشهههاورزی وارد مهههی نماینهههد
).(Bassett and Crompton, 1978
در مطالعههاتی چمهها گههزارش کههرد کههه مههی تههوان دز

مشکل دیگهر نیهز مهی شهود ،کهه آن رشهد انیخهابی
علف ههای ههرز اسهت .ترایفلهورالین ،یکهی از مهه

مورد اسیفاده علف کش ههای  Pendimethalinو

ترین علف کهش ههای انیخهابی در گیاههان زراعهی

 metolachlor-Sرا در ترکیههب بهها عصههاره آبههی

است که مورد اسیفاده قرار گرفیه اسهت و ههر سهاله

سهههههههههههورگوم تههههههههههها  %02کهههههههههههاهش داد

مقههدار زیههادی از آن وارد اکویسههی مههی شههود .ایههن
عوامل باع

retroflexus

) .(Cheema et al., 2003بها توجهه بهه مطالهب

توسعه اسیراتژی مهدیریت علهف ههای

کر شده این آزمایش با هدف بررسی تاریر عصهارۀ

هرز مبینهی بهر کهاربرد روش ههای جهایگزین بهرای

آبی تلخه و علفکش ترایفلورالین و ارهرات میقابهل

کنیههرل علههف هههای هههرز و کههاربرد محههدودتر و

آنها به منظور شناخت اررات ه افزایهی احیمهالی در

معقوالنههه تههر علههف کههش ههها و کههاهش دز آن ههها

جهت کاهش مصرف علفکش اجرا گردید.

گردیده است .بر اساس مطالعات انجام شده ترکیهب
علف کش سنیزی در دزههای پهایین و عصهاره آبهی
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مواد و روشها

شههد و سهه

در دمههای یخچههال نگهههداری شههدند

این مطالعه جههت بررسهی تهاریر عصهاره تلخهه و

( .)Chung et al., 2001تحهههت شهههرایی

علف کهش ترایفلهورالین بهر جوانهه زنهی و اسهیقرار

آزمایشههگاهی یکسههان و همزمههان بهها بررسههی ارههر

علف های ههرز آمهارانیوس ریشهه قرمهز و سهلمه در

و

عصههارهههها ،بههرای تفکی ه

بههین ارههرات اسههمیی

سال  2932در دو بخش آزمایشهگاهی و گلخانهه ای

آللوپیی

در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحهد

پلی اتیلن گالیکهول ( ،)PEGاسهیفاده شهد .در ایهن

کهرج و بهه صهورت فاکیوریههل در قالهب طهر کههامال

آزمههایش از علههفکههش ترایفلههورالین (فرموالسههیون

تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید .فاکیورههای مهورد

 ECحاوی  42گرم ماده مؤرره در لییر) اسیفاده شهد.

آزمایشی در بخش آزمایشگاهی شامل ،نو اندام تلخهه

تسهت قههوه نامیههۀ بههذور بههر اسههاس اسههیاندارد ISTA

در دو سطح (اندام هوایی و ریشه) ،غلظت عصارۀ آبهی

انجام گردید تا عدم جوانه زنی به علت خواب بهذر،

تلخهه در پهنس سهطح ( 25 ،52 ،25 ،2و  222درصهد) و

خطایی در روند آزمایش ایجاد نکند .پ

از آن عد

دُز علفکهش تهری فلهورالین در پهنس سهطح (،2/2 ،2

عفونی بذور علف های هرز انجام گردید .واحهد ههای

 2/5 ،2/9و  2/2قسههمت در میلیههون) و فههاکیور هههای

آزمایشی شامل پیری دیهش ههایی بهه قطهر  3و عمه 9

مورد آزمایش در بخش گلخانه ای شامل ،نو انهدام

سانیی میر بود .در هر پیری دیهش  25عهدد بهذر روی

تلخه در دو سطح (اندام ههای ههوایی و ریشهه) ،مقهدار

دو الیه کاغذ صهافی قهرار داده شهد و سه

بهه ههر

بقایای گیاهی تلخه در سهه سهطح ( 2 ,2و  )20گهرم بهه

واحد آزمایش  2میلی لییر عصاره با توجهه بهه تیمهار

ازای هر کیلوگرم خاک ،در گلدان هها مخلهوش شهد و

آن ها درون سهبدهایی

ِ عصاره آبی بقایای گیاهی تلخه از محلول

مورد نظر اعافه گردید .س

دزهههای مخیلههف علههف کههش در چهههار سههطح (،2

درون اتاق

 2/220 ،2/909و ( 2/2کیلههو گههرم مههاده مههورر بههر

گراد و ر یه نهوری  2 / 20سهاعت (روز /شهب) قهرار

هکیار) با سرعت پاشش  ،922لییر در هکیار) بود .به

داده شد .در بخش گلخانه ای نیز واحدهای آزمایشهی

منظور تهیه عصاره آبی تلخه ،نمونههای جمم آوری

شامل  922گلدان پالسییکی به قطر  22سانیی میهر و

شده په

از خشه

و آسهیاب شهدن از غربهال نهی

میلی میری عبور داده شهدند .سه

رشد تحهت دمهای  22 / 25درجهه سهانیی

ارتفا  2سانیی میر بودنهد .درون گلهدان هها خهاک

بهه ازای ههر 52

اسیریل شده همراه بها بقایهای گیهاهی کهه در بخهش

گرم بقایای گیاهی 2222 ،میلی لییر آب مقطر اعافه

اول این آزمایش تهیه شده بهود ،ریخیهه شهد .در ههر

شههد و در دمههای اتههاد بههه مههدت  24سههاعت روی

گلهدان  25عهدد بههذر در عمه مناسههب خهاک کشههت

دسیگاه همزن با سرعت  222دور در دقیقه قرار داده

گردید .بعد از کشت آبیاری به وسیله ظروفی که زیهر

شد .عصاره آبی بعد از عبور از  4الیه کاغهذ صهافی

گلدان ها قرار داده شده بود ،انجام گرفت.

 ،بهه مهدت  92دقیقهه بها سهرعت

شمارش بذر های جوانهه زده بهه طهور مرتهب و در

واتمن شهماره یه

 9222دور در دقیقهههه سهههانیریفیو داده و مجهههددا از

ساعت معینی از شبانه روز انجام گردید .بهرای محاسهبه

ی

الیه کاغذ واتمن شماره ی

گذرانده و داخهل

درصد جوانه زنی از معادلۀ  2اسیفاده شد:

ظروف شیشه ای در بسیه مربوش به هر تیمهار ریخیهه
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n
)
N

معادلۀ :2

های پایین بیشیرین و در غلظهت ههای بهاال کمیهرین

( PG  100 

که در آن  nتعداد بذر های جوانهه زده و  Nتعهداد

میزان را نشان داد به نحوی که در غلظت های صهفر

کل بذورکشهت شهده مهیباشهد (Weston et al.,

و  % 25بیشیرین سرعت ( )2/29و در غلظت های 25

).2004

و  % 222کمیههرین سههرعت ( )2/20مشههاهده شههده بهها
افزایش غلظت درصد جوانهه زنهی بهه شهدت تحهت

برای تعیین سرعت جوانه زنهی از معادلهۀ  2اسهیفاده
شد:

n  n
d

معادلۀ :2

تاریر قرار گرفت به طوری که بیشیرین درصد جوانهه
زنی به غلظت صفر عصاره ( ،)% 22/2و کمیرین آن
به غلظت  222درصد عصاره ( ،)% 22/9مربهوش مهی

R

شد .وزن گیاهچه نیز با تغیهرات غلظهت تحهت تهاریر

که در آن  Rسرعت جوانه زنی n ،تعداد بهذرهای

قههرار گرفههت ،غلظههت هههای صههفر و  % 52عصههاره

جوانه زده در روز  dو  dتعداد روزهای سه ری شهده از

بیشههیرین ( 2/2293و  2/2242گههرم) و غلظههت % 25

شرو آزمهایش مهی باشهد .تجزیهه آمهاری دادهههای

کمیههرین وزن گیاهچههه ( 2/2292گههرم) را موجههب

آزمههایش بهها اسههیفاده از نههرم افههزار  ،SASمقایسههه

شدند (جدول .)9این تغییرات را مهی تهوان بهه علهت

میانگین داده ها بها اسهیفاده از آزمهون چنهد دامنههای

تجمم بیشیر مواد آللوشیمیایی در غلظت های باال در

دانکن و رس نمودارهها بها نهرم افهزار  Excelانجهام

مقایسه با غلظت های پایین نسبت داد .در حهالی کهه

شد.

در غلظت های مشهابه بها پلهی اتهیلن گالیکهول ایهن
تغییههرات مشههاهده نشههد و ایههن نشههان مههی دهههد کههه

نتایج و بحث

کاهش صفات اندازه گیری شده در غلظت های باال

بخش آزمایشگاهی

به دلیل تجمم بیشیر مواد آللوشیمیایی در این غلظت

نتایج صفات اندازه گیری شده آمارانتوس:

نیایس تجزیه واریان

ها بوده و نه ارر غلظت آن ها .روسیانژاد و همکهاران

نشان داد کهه بهین عصهاره

) (Roostanezhad et al., 2007نیههز گههزارش

ریشه تلخه و عصاره اندام هوایی تفاوت معنهی داری

کرد که طول ساقه چه و ریشه چه کلهزا در تیمهار بها

در تمامی صفات اندازه گیهری شهده وجهود دارد و

عصاره اندام هوایی تلخه در مقایسه با شهاهد کهاهش

در کلیههه صههفات مههورد انههدازهگیههری ،برتههری از

یافههت .همچنههین درصههد و سههرعت جوانههه زنههی نیههز

عصاره اندام هوایی بود .این احیماال به علهت تجمهم

کاهش نشان داد .نیایس تجزیه واریان

مواد آللوپاتیکی در انهدام ههوایی تلخهه اسهت تها در

تفاوت معنی

داری را بین اررات میقابل غلظت عصهاره تلخهه و دز

ریشههه آن (جههدول  .)2بههین غلظههت هههای مخیلههف

های علهف کهش ترایفلهورالین بهر طهول ریشهه چهه،

عصهاره نیههز در کلیههه صههفات مههورد بررسههی تفههاوت

درصد جوانه زنی و وزن گیاهچه نشان مهیدههد ،بهه

معنی داری مشاهده شهد ،مقایسهه میهانگین هها نشهان

طوری که مقایسات میانگین بیشیرین طول ریشه چهه

میدهد که با افزایش غلظت ،طول ریشه چه و سهاقه

را در غلظت عصاره و دز علف کش صهفر (شهاهد)

چه کاهش یافت .سرعت جوانه زنهی نیهز در غلظهت

( 22میلی میر) و کمیرین طول ریشهه چهه در غلظهت
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 % 25و دز  2/9پههی پههی ام علههف کههش ( 4/5میلههی

عصههاره ریشههه تلخههه بیش هیرین مقههدار را دارا بودنههد

میر) ،نشان میدهد (شکل  .)5یعنی در ایهن ترکیهب

(جدول )2و یا بهه عبهارت دیگهر مهواد آللوشهیمیایی

از عصاره و علهف کهش کهاهش طهول ریشهه حیهی

موجود در اندام هوایی تلخه موجب شهده کهه طهول

بیشههیر از دز هههای بههاالتر علههف کههش بههوده اسههت.

ساقه چه ،سرعت جوانهه زنهی و درصهد جوانهه زنهی

بیشیرین درصد جوانه زنی مربوش به دز های صهفر و

سلمه در کمیرین حهد خهود باشهد و ایهن صهفات را

 2/5پی پی ام علف کش در غلظت صفر عصاره می

کاهش داده است .روسیانژاد نیهز گهزارش کهرد کهه

شد ( 22و  )% 24و کمیرین درصد جوانه زنی بهه دز

طول ساقه چه و ریشه چه کلهزا در تیمهار بها عصهاره

صههفر علههف کههش و غلظههت  % 222عصههاره (،)%3

اندام هوایی تلخه نسبت به شهاهد کهاهش نشهان داد.

اخیصاک داشت (شکل  .)0با توجهه بهه نیهایس فهود

همچنین درصهد و سهرعت جوانهه زنهی نیهز کهاهش

می توان گفت که غلظهت عصهاره در مقایسهه بها دز

یافت ) .(Roostanezhad et al., 2007بر اساس

علف کش تهاریر بیشهیری را بهر درصهد جوانهه زنهی

نیههایس تجزیههه واریههان

بههین غلظههت هههای مخیلههف

دارد .کمیرین وزن گیاهچه مربوش به دز  2/9پی پی

عصاره تلخه تفاوت معنی داری در طول ریشهه چهه،

ام علف کش در غلظت  25درصد می شد (2/2224

طول ساقه چه ،سرعت جوانهه زنهی و درصهد جوانهه

گرم) ،که قهبال در همهین ترکیهب تیمهاری کمیهرین

زنی وجود دارد .بر اساس مقایسه میانگین های انجام

طول ریشه چه را نیهز شهاهد بهودی  .همچنهین در دز

شده بیشیرین طول ریشه چه در غلظت ههای صهفر و

 2/2پی پی ام علف کش در غلظهت  % 222عصهاره

 22/2( % 25و  20/9میلی میر) و کمیرین طول ریشه

نیز کمیهرین وزن گیاهچهه ( 2/2224گهرم) مشهاهده

چه در غلظهت ههای  25 ‚52و  2/2 ،22/2( % 222و

شد (شهکل  .)2ایقبهال نیهز گهزارش کهرد تهر کیهب

 2/4میلی میر) مشاهده شد .با افزایش غلظت عصهاره

عصاره سهورگوم بهه همهراه دز کهاهش یافیهه علهف

سرعت جوانهه زنهی کهاهش یافهت بهه گونهه ای کهه

اویارسهالم ارغهوانی

غلظههت صههفر عصههاره بیشههیرین ( ،)2/290و غلظههت

کش گالیفوسیت ،وزن خش

را کاهش داده است ).(Iqbal et al.‚ 2009

 222درصههد عصههاره کمیههرین سههرعت جوانههه زنههی
( )2/229را داشههیند .درصههد جوانههه زنههی در غلظههت
هههای  25 ‚2و  % 52بیشههیرین مقههدار ( 42 ،43و 40

نتایج صفات اندازه گیری شده سلمه:

نیایس تجزیه واریان

 ،)%و در یهه

نشهان داد کهه بهین عصهاره

گههروه و غلظههت هههای  25و % 222

کمیرین مقدار (92و  ،)% 95را نشان داد (جهدول.)4

اندام هوایی و ریشه تلخه تفاوت معنی داری در طول

نیایس فود نشان می دهد که تجمم مواد آللوشیمیایی

ساقه چه ،سرعت جوانهه زنهی و درصهد جوانهه زنهی

در غلظت های باال باع

سلمه وجود دارد در حالی که در طهول ریشهه چهه و

کاهش برخی صهفات مهی

شود در حالی که در غلظت های مشابه با پلهی اتهیلن

وزن گیاهچه تفهاوت معنهی داری مشهاهده نشهد .بهر

گالیکول این کاهش مشاهده نشد .آزمایشات نشهان

اساس مقایسه میانگین ههای انجهام شهده طهول سهاقه

داده است که وقیی غلظت پلی اسییلنههای ناشهی از

چههه ،سههرعت جوانههه زنههی و درصههد جوانههه زنههی در

این گیاه (تلخه) در خاک به اندازه  4پی پی ام باشهد
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طول ریشه یونجه ،سهوروف و ارزن تها  %92کهاهش

نداشت ،اما بر اساس مقایسه میانگین های انجام شده

پیههدا نمههود ) .(Stevens‚ 1986نیههایس تجزیههه

وجود بقایا در خهاک ،موجهب افهزایش طهول ریشهه

ارهرات میقابهل غلظهت عصهاره و دز علهف

گردید به گونه ای که بیشیرین طول ریشه در مقادیر

کش تفاوت معنی داری را در طول سهاقه چهه نشهان

 2و  20گرم بر کیلوگرم بقایا ( 4/2و  5میلی میهر) و

داد و در سایر صفات تفاوتی مشاهده نشد .بر اسهاس

کمیرین طول ریشه در صفر گرم بهر کیلهوگرم بقایها

مقایسه میانگین های انجام شده کمیهرین طهول سهاقه

( 9/0میلی میر) مشاهده شهد (شهکل  .)4نیهایس فهود

چه در غلظت  222درصد عصاره و دز ههای 2/5 ‚2

نشان می دههد کهه حکهور بقایها در خهاک موجهب

واریان

و  2/2پی پی ام علهف کهش ( 2/2 ،3/2و  3/2میلهی

تحری

میر) مشاهده شد (شکل  )2که ایهن کهاهش احیمهاال

نتایج صفات اندازه گیری شده سلمه:

نیایس تجزیه واریان

بهه دلیهل تجمهم زیهاد مهواد آللوشهیمیایی در غلظهت

نشان داد کهه بقایهای انهدام

هوایی و بقایای ریشهه تلخهه تفهاوت معنهی داری در

باالی عصاره است.

درصد جوانه زنی سلمه ایجاد می کند در حهالی کهه

بخش گلخانه ای

در باقی صفات تفهاوتی مشهاهده نشهد .طبه مقایسهه

نتایج صفات اندازه گیری شده آمارانتوس:

میانگین های انجام شده بیشیرین درصد جوانهه زنهی

بر اساس نیهایس تجزیهه واریهان  ،نهو بقایهای

در حکههور بقایههای ریشههه ( )% 22/9بههه ربههت رسههید

تلخههه تفههاوت معنههی داری در طههول ریشههه و درصههد

(شکل  .)9این بهدان معنهی اسهت کهه احیمهاال مهواد

جوانه زنی آمارانیوس ایجاد نمهود .مقایسهه میهانگین

آللوشیمیایی که درصهد جوانهه زنهی سهلمه را تحهت

ها نشان می دهد که بیشیرین طول ریشهه ( 4/2میلهی

تاریر قرار می دهد بیشیر در اندام هوایی تلخه تجمهم

میر) و درصد جوانه زنی ( )% 0/2در حکهور بقایهای

دارند .در مطالعات آزمایشگاهی نیز کمیرین درصهد

ریشه و کمیرین طول ریشه ( 9/2میلی میر) و درصهد

جوانه زنی در حکور عصاره اندام هوایی تلخه ربهت

جوانههه زنههی ( ،)%4در حکههور بقایههای انههدام هههوایی

شده بود که تاییدی است بر نییجه به دست آمهده در

مشههاهده شههد (شههکل  )2و (شههکل  .)2یعنههی مههواد

گلخانه .به نظر می رسهد عصهاره انهدام ههای ههوایی

آللوشههیمیایی موجههود در انههدام هههوایی تلخههه طههول

مواد آللوشیمیایی بیشیر نسبت به ریشهه دارنهد .دلیهل

ریشه چه و درصد جوانه زنی آمارانیوس را به مقهدار

این امر می تواند این باشد که گیاه تلخهه بهرای تهیهه

بیشیری نسبت به بقایای ریشه کاهش می دهد که بها

عصاره هنگامی برداشت شهده اسهت کهه در مرحلهه

نیایس آزمایشگاهی نیهز مطابقهت دارد .ایهن نیهایس بها

گلدهی بوده است در این مرحله چون گلهها مقصهد

یافیه های قبلی گزارش شده مبنی بر اررات بازدارنده

قوی مواد محسوب می شوند ،بیشیر مواد از ریشه بهه

زیادتر عصاره ههای ههوایی نسهبت بهه عصهاره ههای

سمت باال یعنی برگ ها و گل هها انیقهال مهی یابنهد.

ریشه مطابقهت دارد ) .(Oroji et al.‚ 2008نیهایس
تجزیه واریان

رشد ریشه آمارانیوس میشود.

بنههابر ایههن غلظههت میابولیههت هههای رانویههه در ریشههه

نشان داد که مقهدار بقایها در خهاک

کهاهش مهی یابهد ) .(Bernat et al.‚ 2004نیهایس

تههاریر معنههی داری بههر صههفات انههدازه گیههری شههده

تجزیه واریان
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بقایا تفاوت معنی داری را در سهرعت جوانهه زنهی و

معنی داری در طول ریشه و طول سهاقه سهلمه ایجهاد

درصد جوانه زنی سلمه ایجاد می کند در حهالی کهه

می کند .بر اساس مقایسه میانگین ها بیشهیرین طهول

در صههفات دیگههر تفههاوتی مشههاهده نشههد .مقایسههه

ریشه ( 22/2و  22/4میلی میر) و طول ساقه ( 22/2و

میانگین های انجام شده در مقهدار بقایهای مخیلهف،

 22/2میلی میر) در دز صفر علف کش و در میهزان-

طول ساقه نیز تفاوت معنی داری را نشان داد به گونه

های  2و  20گرم/کیلوگرم بقایای تلخهه و کمیهرین

ای که طول ساقه (( 2/5میلی میر) 2میلیمیهر کمیهر از

طول ریشه ( 2/9میلی میر) و طهول سهاقه ( 2/2میلهی

شاهد) و سرعت جوانه زنی (( 2/22 )2/222کمیر از

میر) در دز  2/2کیلوگرم مهاده مهورر  /هکیهار علهف

شههاهد) در  20گههرم /کیلههوگرم کمیههرین مقههدار را

کش و  20گرم  /کیلوگرم بقایای تلخه مشاهده شهد

نشههان داد .درصههد جوانههه زنههی در صههفر گههرم بههر

(شکل  )3و (شکل  .)22از نیایس فود می توان چنین

کیلوگرم بقایا بیشیرین مقدار ( )% 22/5و در  2و 20

برداشت کرد کهه مقهدار بقایها در خهاک بهه تنههایی

گههرم /کیلههوگرم کمیههرین مقههدار ( 2/5و  )% 0/0را

تاریری بهر طهول ریشهه و سهاقه سهلمه نهدارد امها ارهر

نشان داد (جدول .)5این بدان معنی است که بقایهای

میقابل بقایا و علف کش تاریر بیشیری حیی از علهف

تلخه درصد جوانه زنی سهلمه را کهاهش داده اسهت.

کههش بههه تنهههایی دارد .ایقبههال نیههز گههزارش کههرد بهها

در نیایس بذر افشان نیز کاهش در صفات بها افهزایش

اسیفاده از تر کیب عصاره سورگوم و آفیاب گهردان

مقهدار بقایها مشهاهده شهد (Bazrafshan et al.,

با علف کش گالیفوسیت مییهوان دز مهورد اسهیفاده

نشههان داد کههه ارههر

گالیفوسهههیت را کهههاهش داد ‚(Iqbal et al.

) .2010نیههایس تجزیههه واریههان

).2009

میقابل مقدار بقایای تلخهه و دز علهف کهش تفهاوت

جدول  .2مقایسه میانگین های تاریر نو عصاره بر صفات مربوش به جوانه زنی آمارانیوس
Table 1. Mean Comparison Type of extract effect, on germination characteristics of Amaranthus retroflexus L.
صفت
طول ریشه چه
طول ساقه چه
سرعت جوانه زنی
درصد جوانه زنی
وزن گیاهچه
نو عصاره
Type of extract
اندام هوایی shoot
ریشه root

germination
rate

Seedling
)weight (gr

Germination
)(%

0.0027966 b

20.160 b

0.086785 b

0.0045117 a

58.880 a

0.117336 a

Shoot
)length (mm

Root length
)(mm

6.8690 b

8.2020 b

11.1095 a

11.1405 a

میانگین های دارای حروف مشابه در داخل هر سیون طب آزمون دانکن در سطح احیمال  5درصد دارای اخیالف معنی دار نیسیند.
Means withing a column followed by the same letters are not significantly different at α=0.05
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 مقایسه میانگین های اررات نو عصاره بر صفات مربوش به جوانه زنی سلمه.2 جدول
Table 2. Mean Comparison Type of extract effect, on germination characteristics of Chenopodium album L.
صفت
طول ریشه چه
طول ساقه چه
سرعت جوانه زنی
درصد جوانه زنی
وزن گیاهچه
Root length
(mm)

Shoot length
(mm)

germination
rate

Germination
(%)

Seedling
weight (gr)

12.9125 a

13.5670 b

0.1247169 b

41.120 b

0.0044276 a

12.0360 a

14.8310 a

0.1265977 a

45.560 a

0.0039955 a

نو عصاره
Type of extract
shoot اندام هوایی
root

ریشه

. درصد دارای اخیالف معنی دار نیسیند5 میانگین های دارای حروف مشابه در داخل هر سیون طب آزمون دانکن در سطح احیمال
Means withing a column followed by the same letters are not significantly different at α=0.05

 مقایسه میانگین های تاریر غلظت عصاره بر صفات مربوش به جوانه زنی آمارانیوس.9 جدول
Table 3. Mean Comparison effect of Extract concentration on germination characteristics of Amaranthus
retroflexus L.
صفت
طول ریشه چه
طول ساقه چه
سرعت جوانه زنی
درصد جوانه زنی
وزن گیاهچه
Root length
(mm)
11.9100 a
12.0375 a
12.2325 a
6.0525 b
6.1238 b

غلظت عصاره
Shoot length
germination
Germination Seedling weight
(mm)
rate
(%)
(gr)
Extract concentration (%)
11.3900 a
0.139727 a
72.200 a
0.0039646 ab
0
10.6825 a
0.130305 a
54.800 b
0.0034754 bc
25
10.9425 a
0.113229 b
38.500 c
0.0040647 a
50
5.9275 b
0.066377 c
19.800 d
0.0032669 c
75
6.0038 b
0.060665 c
12.300 e
0.0034992 bc
100
. درصد دارای اخیالف معنی دار نیسیند5 میانگین های دارای حروف مشابه در داخل هر سیون طب آزمون دانکن در سطح احیمال

Means withing a column followed by the same letters are not significantly different at α=0.05

 مقایسه میانگین های اررات غلظت عصاره بر صفات مربوش به جوانه زنی سلمه.4 جدول
Table 4. Mean Comparison effect of Extract concentration on germination characteristics of Chenopodium
album L.
صفت
طول ریشه چه
طول ساقه چه
سرعت جوانه زنی
درصد جوانه زنی
وزن گیاهچه
Root length
(mm)

Shoot length
(mm)

germination
rate

Germination
(%)

Seedling
weight (gr)

غلظت عصاره
Extract concentration (%)

17.880 a
16.374 a
10.820 b
8.811 b
8.486 b

16.9900 a
0.136128 a
49.600 a
16.3150 a
0.131772 b
48.100 a
14.6875 b
0.126224 c
46.100 a
13.0113 c
0.120289 d
37.100 b
9.9912 d
0.113873 e
35.800 b
. درصد دارای اخیالف معنی دار نیسیند5 آزمون دانکن در سطح احیمال

0.0047358 a
0
0.0039884 a
25
0.0039693 a
50
0.0041446 a
75
0.0042196 a
100
میانگین های دارای حروف مشابه در داخل هر سیون طب

Means withing a column followed by the same letters are not significantly different at α=0.05

 مقایسه میانگین های تاریر مقدار بقایا بر صفات مربوش به جوانه زنی سلمه.5 جدول
Table 5. Mean Comparison effect of residues rate on germination characteristics of Chenopodium album L.
طول ریشه چه
طول ساقه چه
سرعت جوانه زنی
درصد جوانه زنی
صفت
مقدار بقایا در خاک
Root length
Shoot length
germination
Germination (%)
(mm)
(mm)
rate
Residue rate in the soil (gr/kg)
5.8750 a
9.875 a
0.027450 a
11.500 a
0
6.5156 a
8.234 ab
0.021590 ab
7.500 b
8
6.0875 a
7.556 b
0.017212 b
6.625 b
16
. درصد دارای اخیالف معنی دار نیسیند5 میانگین های دارای حروف مشابه در داخل هر سیون طب آزمون دانکن در سطح احیمال
Means withing a column followed by the same letters are not significantly different at α=0.05
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 مقایسه میانگینهای تاثیر مقدار بقایا بر صفات مربوط به جوانه زنی آمارانتوس.6 جدول
Table 6. Mean Comparison effect of residues rate on germination characteristics of Amaranthus retroflexus L.
طول ریشه چه
طول ساقه چه
سرعت جوانه زنی
درصد جوانه زنی
صفت
مقدار بقایا در خاک
Root length
Shoot length
germination
Germination
(mm)
(mm)
rate
(%)
Residue rate in the soil (gr/kg)
3.6250B
5.000A
0.023298A
3.750A
0
4.2031AB
5.797A
0.024568A
5.875A
8
5.0781A
6.953A
0.030182A
5.875A
16
. درصد دارای اختالف معنی دار نیستند5 میانگین های دارای حروف مشابه در داخل هر ستون طبق آزمون دانکن در سطح احتمال
Means withing a column followed by the same letters are not significantly different at α=0.05

 جوانه زنی آمارانیوس%  تاریر نو بقایا بر.2 شکل
Figure 1. Effect of residues type on germination percentage of A. retroflexus

 تاریر نو بقایا بر طول ریشه آمارانیوس.2 شکل
Figure 2. Effect of residues type on root length of A. retroflexus
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 تاریر نو بقایا بر درصد جوانه زنی سلمه.9 شکل
Figure 3. Effect of residues type on germination percentage of C. album

 تاریر مقدار بقایای تلخه بر طول ریشه آمارانیوس.4 شکل
Figure 4. Effect of residue rate on root length of A. retroflexus

 اررات میقابل غلظت عصاره و دز علف کش بر طول ریشه آمارانیوس.5 شکل
Figure 5. The interaction between extract concentration and herbicide dose on root length of A. retroflexus
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 اررات میقابل غلظت عصاره و دز علف کش بر درصد جوانه زنی آمارانیوس.0 شکل
Figure 6. The interaction between extract concentration and herbicide dose on germination percentage of
A. retroflexus

 اررات میقابل غلظت عصاره و دز علف کش بر وزن گیاهچه آمارانیوس.2 شکل
Figure 7. The interaction between extract concentration and herbicide dose on seedling weight of
A. retroflexus
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 اررات میقابل غلظت عصاره و دز علف کش بر طول ساقه چه سلمه.2 شکل
Figure 8. The interaction between extract concentration and herbicide dose on shoot length of
C. album

 اررات میقابل مقدار بقایا و دز علف کش برطول ریشه سلمه.3 شکل
Figure 9. The interaction between residue rate and herbicide dose on root length of C. album
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 اررات میقابل مقدار بقایا و دز علف کش برطول ساقه سلمه.22 شکل
Figure 10. The interaction between residue rate and herbicide dose on shoot length of C. album
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